Zápis ze setkání stavovské rady ze dne 3. 12. 2012
Přítomní:
Naďa Grosamová, Ladislav Dvořák, Rostislav Benák, Jan Holeyšovský, Iva Pondělíková

Program jednání:
1.Proces započítávání hodin ze seminářů
2. Projednávání žádostí o akreditaci

Průběh jednání, dohody a rozhodnutí:
1.
SR rozhodla, že hodiny, které se budou započítávat pro rozvoj kompetencí nebo pro rozvoj osobnosti
kouče budou parametrizovány podle zaměření jednotlivých seminářů. Pořadatel akce dá SR k posouzení
SR došla ke změně ustanovení ze 7. 11. 2011 a rozhodla následovně:
a)program, popis akce, jméno lektora, CV lektora, návrh na počet hodin
b)pokud toto nebude stačit, bude SR žádat garanci kvality programu po organizátorovi akce
c) SR žádá organizátora akce, aby před zveřejněním akce poslal všechny náležitosti SR, včetně
doporučení o poměru kompetencí kouče a rozvoje osobnosti kouče v daném semináři, k posouzení.
2.
SR nepřijala žádost Systemického institutu na akreditaci z důvodu nesplnění podmínek žádosti
(nezaplacení zálohy).
SR přijala žádosti o akreditaci Institutu pro gestalt koučink Gestalt essence, s.r.o.
SR nepřijala k akreditaci žádosti: Jaroslavy Švarcbachové pro formální nedostatky žádosti
SR nepřijala k akreditaci žádosti Barbory Taušové pro formální nedostatky žádosti
SR nepřijala k akreditaci žádost Martiny Chmelové pro formální nedostatky žádosti.
SR individuálně vyzve jednotlivé žadatele o doplnění formálních náležitostí. Za výzvu zodpovídá
předsedkyně SR Naďa Grosamová.
3. SR se dohodla na následujících termínech setkání pro rok 2013.
22. 1. 2013 - 9:00
26. 2. 2013 – 9:00
2. 4.2013 – 9:00
15. 5.2013 – 9:00
18. 6.2013 – 9:00
10. 9.2013 – 9:00
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10. 10 – 9:00
12. 11 – 9:00
10. 12 – 9:00
4. Naďa Grosamová napíše ČISu dopis o možné spolupráci ve výcviku (do konce roku 2012).

Zapsala: A. Grosamová
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